Przeznaczenie: turystyka górska /

codzienne użytkowanie w
zróżnicowanych warunkach
Pora roku: wiosna / lato / jesień
Producent: AKU
Model: Montera Low GTX
Typ: męskie / damskie
Linia produktów: Multiterrain
Membrana: TAK / GORE-TEX®
Performance Comfort
Wodoodporność: TAK / membrana
GORE-TEX® Performance Comfort +
impregnacja
Oddychalność: TAK / GORE-TEX®
Performance Comfort
Podeszwa zewnętrzna: Michelin® Pulsar
Śródpodeszwa: INJECTED PU / pianka EVA o zróżnicowanym stopniu sprężystości / PU
Wkładka wewnętrzna: Custom Fit
Twardość: średnia
Waga:

podawana przez producenta – 860g para / 430g but
zważona dla numeru 43 (EU 9) 1020g para / 510g but
Wszyty język: TAK
Wysokość: niskie / poniżej kostki
•
•

Materiały:

•

•
•

hybrydowa cholewka z:
◦ naturalnej skóry nubukowej
◦ tworzywo syntetyczne na otoku noska
◦ tkanina syntetyczna wyposażona w membranę GORE-TEX® Performance Comfort
wyściółka syntetyczna
podeszwa tworzywa sztuczne o zróżnicowanej gęstości

Zastosowane technologie:

GORE-TEX® Performance Comfort
podeszwa Michelin® Pulsar
AKU INJection Lasting (INJ)
AKU Relaxed Fit
AKU Elica
Custom Fit
EVA
Kod producenta: 736
Warianty kolorystyczne: TAK:
• Black / ciemno szare – czarne
• Beige / beżowo – brązowe
• Grey / jasno szare – ciemno szare (testowane)
• Blue / niebiesko – szare
Dostępne numery: 35 – 48 (EU) / 3 – 13 (UK)
•
•
•
•
•
•
•

Średnia cena:

•
•

na stronie producenta (anglojęzyczna) na 18.03.2017: 139,90 € / 603 zł*
średnia cena krajowa na dzień 28.06.2017: od 430 do 650,00 zł
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Inne: wzmocnienie noska, usztywniania pięta, elastyczna wkładka dopasowująca się do kształtu stóp,

asymetryczna konstrukcja podeszwy, pętle z taśmy syntetycznej na pięcie, wymienne w innym kolorze
sznurowadła w komplecie
Do testów przekazała firma: Raven
* przy cenie euro na poziomie 4,31zł

Przeznaczenie:

Zaawansowane technologicznie, niskie, występujące w wariancie damskim i męskim trzy sezonowe buty,
przeznaczone do pieszych wędrówek w łatwym i średnio trudnym terenie górskim.
Tytułem wstępu...

Początek czerwca, wiosenne popołudnie, niedawno ukończyłem testy ostatniej z otrzymanej od firmy
RAVEN rzeczy, tudzież kurtki softshellowej Marmot model Rom Jacket (recenzję znajdziecie <<tutaj>>),
wydawało się więc że w najbliższym czasie nie będę dręczył czytelników moimi recenzjami, aż tu nagle
niespodziewanie zadzwonił dzwonek do drzwi... za nimi zobaczyłem kuriera ze sporą paczką pod pachą
oklejoną jakże znajomą taśmą RAVEN.
Nie trzeba tu chyba dodawać wobec nakreślonej powyżej sytuacji jak duże było moje zaskoczenie, po
dokonaniu formalności szybko zabrałem się za otwieranie paczki. Już po chwili moim oczom ukazało się
doskonale mi znany pomarańczowy karton, a zaraz potem nazwa marki AKU, z pewnością były to więc
buty i to jednej z bardziej cenionych przeze mnie marek. W głowie świtać zaczęły mi pewne podejrzenia,
były faktycznie wcześniej rozmowy o jednym z ich modeli butów, ale bez dalszej kontynuacji. Gdy
wreszcie dotarłem do wnętrza kartonu wszystko stało się jasne, rzeczywiście były to buty o których
rozmawialiśmy, jeden z modeli z nowej kolekcji AKU – model Montera Low GTX.

Pewnego czerwcowego popołudnie odwiedził mnie ku mojemu zaskoczeniu kurier, wręczając dużą przesyłkę oklejoną taśmą z dobrze znaną mi nazwą firmy RAVEN – po jej
rozpakowaniu moim oczom ukazał się dobrze znany pomarańczowy karton typowy dla marki AKU, wewnątrz znalazłem rewelacyjne buty z nowej linii produktów AKU Multiterrain model Montera Low GTX

Pierwsze oględziny...

Uporawszy się z opakowaniem mogłem nareszcie wziąć do ręki buty AKU Montera Low GTX, które
otrzymałem w nieco odważniejszym wariancie kolorystycznym, tudzież w zestawieniu barwy jasno i
ciemno szarej, z drobnymi pomarańczowymi dodatkami , w postaci pierwszego oczka systemu wiązania,
skórzanego uszka na języku, oraz pięcie, jak i sznurowadeł. Notabene te ostatnie zwyczajowo dla marki
AKU zostały dodane w dwóch wariantach , wymienionym pomarańczowym, oraz bardziej stonowanym
szarym.
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Jak został to już wspomniane buty Montera Low GTX, należą do nowej linii produktów marki AKU –
Multiterrain, jedną z pierwszych rzeczy rzucających się w oczy jest rezygnacja w tej linii butów z
podeszwy Vibram® na rzecz nowatorskiej i nieco zaskakującej w tym zastosowaniu podeszwy
wykonanej przez renomowanego producenta... opon, markę Michelin® .

Linia butów Multiterrain w
całości produkowana jest we Włoszech. To oczywiście tylko pierwsza ze zmian, kolejną jest zupełnie nowe
podejście do budowy cholewki, oraz metody jej wykonania, wprowadzono unikalny producencki system
Elica, oraz technologię INJection Lasting, o tym wszystkim będzie szerzej w dalszej części recenzji.

AKU Montera Low GTX – pierwsze oględziny / jedną z rzeczy które od razu zwróciły moją uwagę było niespodziewane w obuwiu outdoorowym logo producenta zelówki butów –
firmy... Michelin, znanej zapewne większości z produkcji opon.

Pod kątem wyglądu buty Montera Low GTX klasyfikują się do typowych niskich butów dedykowanych do
zróżnicowanej działalności, od użytkowania codziennego, po długie wypady górskie w różnym terenie,
oraz zakresie temperatur, czemu sprzyja obecna w nich znana i ceniona membrana GORE-TEX®
Performance Comfort. Sportowe zacięcie podkreśla też obecność usztywnianej pięty, wykonanego z
tworzywa otoku nosków, wszyty na całej długości język, oraz ogólny design łączący tradycyjny wygląd
niskich butów outdoorowych, z nowoczesnością, tworząc wyważoną kompozycję, co warto podkreślić,
znów typowo dla AKU buty oferowane są w kilku wariantach kolorystycznych

co pozwala dopasować ich

wygląd do własnych upodobań.
Z nieskrywaną radością, ale i obawą, przystąpiłem do pierwszej przymiarki wszak zawsze w takich
sytuacjach pozostaje ta nutka niepewności czy aby udało się trafić we właściwy rozmiar, co prawda nie
były to pierwsze buty AKU jakie testowałem, mieliśmy więc nieco większą pewność co do wyboru
rozmiaru, zważając jednak że te konkretne należały do zupełnie nowej linii, o radykalnie zmienionych
budowie cholewki należało pozostać ostrożnym.

Typowo dla marki AKU decydując się na jakiś model otrzymujemy wybór pozwalający dopasować jego wygląd do własnych gustów i tak omawiane buty Montera Low GTX dostępne są
w czterech wariantach kolorystycznych, tu od lewej: Black (ciemno szare – czarne), Beige (beżowo – brązowe)
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od lewej: Blue (niebiesko – szare), Grey (jasno szare – ciemno szare / testowane)

I faktycznie pierwsza przymiarka niemile mnie zaskoczyła, zwyczajowo w przypadku AKU prawidłowym
dla mnie numerem buta były 43, tym razem buty wydawały się... za ciasne. W umyśle pojawiła się nutka
goryczy, wszak buty zapowiadały się rewelacyjnie, zaraz potem jednak przypomniałem sobie znane mi już
choćby z butów AKU Transalpina GTX (recenzja <<tutaj>>) dotyczące implementowanych w nich wkładek.
Są to dość grube wkładki wyposażone w efekt pamięci, wymagające dopasowania. Ucisk z butach
Montera Low GTX pojawiał się bowiem nie tyle na rozmiarze wkładki, co właśnie w rejonie podbicia i

Założyłem więc buty i cierpliwie dreptałem w nich po domu, potem na godzinnym spacerze z
psiakiem i faktycznie wkrótce ucisk znikł, a buty okazały się jak szyte na miarę.
nosków.

Jedną z powtarzających się cech butów marki AKU, wynikający z zastosowanych technologii kopyta szewskiego, oraz wkładki z efektem pamięci kształtu, jest konieczność
rozchodzenia butów, nie należy się zrażać pierwszym wrażeniem jeśli nie leżą od razu idealnie, tak było również w widocznych na zdjęciu po lewej testowanych wcześniej butach
górskich AKU Transalpina GTX, jak i widocznych po prawej omawianych butów AKU Montera Low GTX

Myślę że jest to ważna wskazówka dla osób o podobnej budowie stopy, tudzież wysokim podbiciu, nie
należy zrażać się pierwszym wrażeniem, jeśli tylko numer buta wybraliśmy prawidłowo, z całą
pewnością but dopasuje się do kształtu podbicia, reasumując należy dać butom czas na dopasowanie.

Dobrze skoro omówiliśmy ogólny wygląd butów
zastosowanych w nich materiałów i technologii.

Montera Low GTX

czas na dokładniejsze oględziny

Cholewka...
Buty AKU Montera Low GTX wyposażono w hybrydową cholewkę zbudowaną z kilku rodzajów i warstw

Zasadniczą jej zewnętrzną część w większości wykonano z naturalnej skóry nubukowej
barwionej w sposób dobrany do danego wariantu modelu. Mamy tu do czynienia z trzema częściami w
tym wstawką na noskach, sięgającą do śródstopia, dalej największy fragment cholewki, sięgający aż do
pięty, a na nią naszyty ostatni, trzeci fragment, przy czym wstawka na pięcie i na noskach pozostają w
jednym kolorze, a środkowa w innym, właściwym dla danego wariantu kolorystycznego.
materiałów.
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Buty AKU Montera Low GTX wyposażono w zaawansowaną hybrydową cholewkę wykonaną z kilku rodzajów materiałów. Zewnętrzna jej część wykonana została głównie z trzech
kawałków naturalnej skóry nubukowej, barwionej w sposób odpowiedni dla danego wariantu kolorystycznego. Noski buta wyposażono w półsztywny otok z tworzywa sztucznego.

W testowanej parze przednia i tylna wstawka są w kolorze ciemno szarym, środkowa największa w jasno
szarym. Trudno to orzekać bez jasnej informacji ze strony producenta (lub dewastacji buta przez ich
rozprucie) czy największa środkowa część cholewki ciągnie się również pod wstawkami na noskach, ale z
pewnością tak właśnie jest w przypadku pięty, gdzie dodatkowa wstawka, wraz z umieszczoną wewnątrz
buta wkładką usztywniają ją i stabilizuje.

Wstawka ze skóry nubukowej na pięcie została naszyta na największa z wstawek tworzących cholewkę,
pięta podobnie jak noski została usztywniona co doskonale stabilizuje staw skokowy podczas długich marszów..

Jak wspomniałem już wcześniej

nos buta chroni dodatkowa wstawka z tworzywa sztucznego
zabezpieczając ten szczególnie narażony na kontakt z kamieniami obszar przed uszkodzeniem, oraz

Podobnie jak w przypadku pięty, wstawka
ta wraz z wewnętrzną wkładką usztywnia nosek, który jest dość twardy, co należy zaliczyć na plus modelu,
z pewnością docenimy to rozwiązanie podczas długich marszów na kamienistym podłożu.
znaczenie wydajniej chroniąc nasze palce przed uderzeniami.

Pod wstawkami ze skóry natrafimy na tkaninę syntetyczną, stanowiącą szkielet konstrukcji cholewki,
pomiędzy nią, a tkaniną wewnętrznej wyściółki ukryto cenną i pożądaną w butach tej klasy membranę
GORE-TEX® tu w wariancie Performance Comfort , odpowiedzialnej za skuteczny transport wilgoci z
wnętrza buta, równocześnie dbając o wysoki komfort termiczny nie dopuszczając do wychłodzenia, ani
przemoczenia stopy. W praktyce nie tylko w tych, ale we wszystkich wcześniej testowanych przeze mnie
butach AKU membrana ta sprawdza się znakomicie, zachowując wysoką elastyczność w stosunku do
zmiennych warunków termicznych.
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Pod wstawkami ze skóry nubukowej natrafimy na syntetyczną tkaninę tworzącą zasadniczy szkielet cholewki, górny rant cholewki wykończoną również tkaniną syntetyczną, jednak o
zupełnie innych właściwościach od tej obecnej na cholewce i języku, jest ona miększa i dodatkowo podbita pianką.

Wróćmy jeszcze na zewnątrz cholewki, model

AKU Montera Low GTX jak na buty z górskim zacięciem

Jego środkowa część wykonana została
z takiej samej, odpornej na oddziaływanie mechaniczne tkaniny syntetycznej jak boczne części cholewki,
natomiast brzegi i zakładki pozwalające na lepsze dopasowanie języka w zależności od wysokości
podbicia (jak i łatwiejsze zdejmowanie i zakładanie) wykonano ponownie z naturalnej skóry nubukowej, w
moim wariancie w kolorze czarnym, takim samym jak tkanina.
przystało wyposażono we w pełni wszyty na całej długości język.

Model Montera Low GTX wyposażono jak na buty z górskim zacięciem przystało w język wszyty na całej długości, jego trzon wykonano z takiej samej tkaniny jak boczną część
cholewki, boki z kolei gdzie dodano zakładki zwiększające komfort korzystania z buta wykonano z wstawek z naturalnej skóry nubukowej, tu w wersji czarnej.

Szczyt języka obszyto od zewnątrz patką z czarnej tkaniny syntetycznej, o innych jednak właściwościach
od tych wymienionych wcześniej, cechuje się ona znacznie gęstszym splotem, oraz miększymi włóknami z
której ją wykonano. Właśnie dlatego natrafiamy na nią w tym obszarze, który może mieć bezpośredni
kontakt z stopą. Również z tego względu to właśnie nią obszyto dookolnie rant cholewki, dodatkowo
podbijając od spodu miękką pianką w rejonie pięty i kostki, co całościowo tworzy bardzo komfortowy
system znakomicie chroniący przed otarciami. Na szczycie języka, w jego osi dodano patkę ze skóry
nubukowej, tworzącą uszko, z logiem producenta nadrukowanym z przodu, podobne uszko lecz wykonane
z taśmy dodano na pięcie. Oba te dodatki wykonano w kolorze dopasowanym do danego wariantu, w
moim są one pomarańczowe.
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Górną część języka podobnie jak rant cholewki obszyto miększą tkaniną jako posiadającą bezpośredni kontakt z stopą. Język zwieńczono uszkiem ze skóry barwionej na kolor
pomarańczowy, znów właściwy dla danego wariantu kolorystycznego buta. Na wstawce dodano nazwę marki, oraz logo i nazwę marki producenta zastosowanej membrany – znanej i
cenionej GORE-TEX® tu w wariancie Performance Comfort

zdjęcia od lewej: widok na rant cholewki obszytej ułatwiającą transport wilgoci z buta miękką tkaniną, podbitą dodatkowo pinką, widoczne jest również poszycie wnętrza buta /
podobną tkaninę z poduszką znajdziemy po wewnętrznej stronie szczytu języka, prócz tego natrafimy tam na skórzaną metkę z numerem kontrolera buta, informacją „handcrafted
by expert bootmakers” (ręcznie sprawdzane przez specjalistów), oraz informację o kraju w którym wyprodukowano but, tu warto wspomnieć że wszystkie buty AKU Montera Low GTX
wyprodukowane są we Włoszech

System sznurowania...

Bardzo ważnym elementem każdych butów jest ich system sznurowania, bywa i tak że źle zaprojektowany
fatalnie wpływa na komfort użytkowy nawet bardzo zaawansowanych butów... w przypadku modelu AKU
Montera Low GTX mamy do czynienia z prostym, sprawdzonym rozwiązaniem, opierającym się o system
metalowych oczek i asymetrycznych uszek z taśmy syntetycznej.
Pierwszą pętlę tworzy tunel w skórzanej patce noska cholewki, dalej mamy parę uszek z taśmy, a za nią
asymetryczną parę składającą się z uszka z taśmy, oraz metalowego oczka lakierowanego na kolor
dopasowany do danego wariantu, w moich wykończone na pomarańczowo. Oczko to zostało
zaimplementowane w przedniej skórzanej wstawce cholewki. Takie asymetryczne rozwiązanie różnicuje
opór stawiany przez system sznurowadłu, większy w przypadku taśmy i mniejszy dla oczka, co
skutecznie eliminuje powstawanie luzów na sznurowadle w rejonie nosków. To zaś przekłada się na
wyższy komfort użytkowy, a nawet bezpieczeństwo, również z tego powodu taśma znajduje się po
stronie wewnętrznej, a oczko po zewnętrznej, co jest wynikiem rozkładu sił działających na sznurowadło
podczas marszu.
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System sznurowania butów Montera Low GTX oparto o proste i sprawdzone rozwiązanie skradające się z dwóch par pętli z taśmy w tym jednej asymetrycznej (zdjęcie po prawej)

System podczas testów okazał się być wyjątkowo udany i skutecznie eliminujący ryzyko samoczynnego poluzowania, acz wymaga on też włożenia nieco pracy w właściwe zawiązanie,
warto jednak go poświęcić by na trasie cieszyć się pewnym trzymaniem buta na stopie.

Dalsze części systemu sznurowania to klasyczne metalowe oczka, tu osadzone od zewnątrz w największej
wstawce ze skóry tworzącą zewnętrzną część cholewki, przechodzące przez warstwę z tkaniny
syntetycznej i wychodzącej na wstawce ze skóry wszytej bo bokach języka. Łącznie mamy tu cztery pary
oczek, a wraz z dolną asymetryczną i pierwszą z taśm, cały system składa się z sześciu par. Jak wykazały
testy terenowe system ten w praktyce sprawdza się znakomicie, nawet po wielu godzinach marszu
sznurowadła się nie poluzowały,

więcej nawet rozwiązane nie wykazują szybkiej tendencji do samo
popuszczania. Ta ostatnia cecha może być poczytana za niekomfortową, rzeczywiście wiązanie i
rozwiązywanie buta wymaga nieco uwagi, jednak z całą pewnością warto poświęcić go na tą czynność,
by przez cały czas marszu nie musieć poprawiać sznurowadeł.

zdjęcia od lewej: buty AKU Montera Low GTX jak większość jego modeli wyposażono w wymienne sznurowadła w dwóch wariantach kolorystycznych bardziej stonowane szare i
odważniejsze pomarańczowe (w tym wariancie kolorystycznym) / Podczas wielu godzin marszu w terenie górskim, ani razu nie musiałem poprawiać sznurowadeł, buty natomiast
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okazały się wyjątkowo wygodne, świetnie sobie radząc z termoregulacją – tu autor podczas testów terenowych, odpoczywający przed schroniskiem PTTK na Magurce Wilkowickiej

Nowatorskie podejście do budowy cholewki i wkładki...

Dobrze estetyczna, dobrze zaprojektowana, z wysokiej klasy materiałów cholewka, znakomita membrana
GORE-TEX® Performance Comfort, wszystko to olbrzymie atuty butów AKU Montera Low GTX, jednak
równocześnie wszystko to nie jest żadną niespodziewaną w przypadku tej marki nowością... powstaje
więc pytanie gdzie te tak reklamowane przez markę AKU nowości w serii Multiterrain? Czy to tylko gag
marketingowców?
Bynajmniej, sercem wprowadzonych zmian jest właśnie budowa samej cholewki, oparta o nowatorskie
rozwiązanie kryjące się pod nazwą ELICA, jest to zintegrowany system obejmujący kopyto szewskie,

System zaprojektowano w oparciu o
dogłębne badania właściwości anatomicznych stóp, tak by cholewka ja najwierniej się dopasowywała do
ich kształtu, oraz kontu naturalnego nachylenia redukując siłę uderzenia o grunt i obciążenie podczas
stawiania kroku.
podeszwę wewnętrzną, śródpodeszwę oraz podeszwę zewnętrzną.

Buty AKU Montera Low GTX należą do nowej, wprowadzonej w 2017 roku linii produktów Multiterrain, odznaczających się istotnymi zmianami w budowie cholewki, oraz zastosowaniu
takich systemów jak: ELICA, INJection Lasting, oraz znany z wcześniejszych modeli RELAXED FIT / po prawej autor podczas górskich testów butów Montera Low GTX, tu przed
Studencką Chatką pod Rogaczem w Beskidzie Małym

Przeprowadzone przez specjalistów z Aku testy laboratoryjne dowiodły, iż obuwie z systemem Elica, w
porównaniu do tradycyjnej konstrukcji, charakteryzuje lepszy rozkład siły nacisku na powierzchnię

W zależności od fazy kroku, nacisk jest rozdysponowany na całą podeszwę (stąpnięcie) lub
znacząco zmniejszony miejscowo (wybicie). Zmniejsza to zużycie bieżnika i zwiększa komfort
użytkowania, zwłaszcza podczas długotrwałego marszu. Warto tu zauważyć że system ten jednak
wymaga dopasowania – co pośrednio tłumaczy początkowy dyskomfort w rejonie nosków i podbicia,
który całkowicie zanikł po kilku wypadach testowych, gdy cholewka dopasowała się do mojego kształtu
stopy, po raz kolejny więc zwracam uwagę na to by nie zniechęcać się pierwszym wrażeniem podczas
podeszwy.

przymiarki buta.
System ELICA łączy się bezpośrednio z innym obecnym w modelu Montera Low GTX systemem kształtu
śródpodeszwy AKU INJection Lasting (INJ). Jest to producenckie rozwiązanie oparte o wykorzystanie
specjalnego wyjmowanego kopyta szewskiego dla butów z wstrzykiwaną podeszwą podczas całego

Żaden inny producent
obuwia z wstrzykiwaną podeszwą nie pozostawia kopyta szewskiego w bucie przez cały proces produkcji,
zwłaszcza w czasie ostatnich dwóch faz. Podczas fazy chłodzenia, po wstrzyknięciu, poliuretanowa
podeszwa zapamiętuje swój kształt. To również faza, w której poliuretan naturalnie się kurczy, więc przy
wyjętym kopycie szewskim, cały but straci swój kształt, co tu zostało skutecznie wyeliminowane.
procesu produkcji – od szycia, przez montaż aż po chłodzenie i wykańczanie.

W przypadku modelu Montera Low GTX, łączącym cechy buta górskiego, oraz do użytku codziennego

jest to kopyto dedykowane do
lekkich i średnio intensywnych aktywności outdoorowych, w łatwym i średnio trudnym terenie. Połączenie
zostawano kopyto o miększym, bardziej elastycznym profilu RELAXED FIT,
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takie jest skutkiem kompromisu pomiędzy zróżnicowaną funkcją, oraz ternem w jakim but może być
użytkowany.
info: www.alpinsklep.pl

Wkładka wewnętrzna – Custom Fit

Całości zintegrowanego systemu budowy cholewki, służącego podniesieniu komfortu jest wymienna
producencka wkładka należąca do linii Custom Fit. Podobnie jak ma to miejsce w innych butach marki
AKU jest to zaawansowana, wielowarstwowa, tu dwuwarstwowa wkładka, cechująca się efektem
pamięci indywidualnego kształtu stóp.
Część zewnętrzna, mająca bezpośredni kontakt ze stopą wykonano z porowatej, syntetycznej tkaniny,
współpracującej w procesie termoregulacji poprzez sprawny transport wilgoci w powierzchni stopy.

Tkanina ta cechuje się również wysoką odpornością na ścieranie, a dzięki swojej strukturze i typowi
włókien, stawiają również odpowiedni opór stopie, utrzymując ją wewnątrz buta w miejscu.

Zaawansowanego systemu kopyta szewskiego ELICA, dopełnia bardzo wygoda z efektem pamięci, dwuwarstwowa wkładka.

Część dolna wkładki wykonana została z spienionej pod ciśnieniem, sprężystej pianki EVA o grubości o

Pianka została tak wyprofilowana by w pełni odpowiadać anatomicznemu kształtowi,
obejmując ją w rejonie pięty i podeszwy, w tym w naturalnym łuku stopy. Pianka ta posiada zdolność do
układania się pod indywidualny kształt stopy, przy czym należy pamiętać, wiem wiem że już o tym było,
jednak ma to walne znacznie dla naszego komfortu i właściwej oceny buta, proces dopasowania przebiega
w czasie i w butach trzeba po prostu pochodzić, aby wkładka dobrze się dopasowała.
3 do 5mm.
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Wszystkie buty AKU posiadają zaawansowane wkładki współpracujące z system dopasowania buta do kształtu nogi, w celu zapewnianie maksymalnego komfortu użytkowania, po
lewej wkłada testowanych wcześniej butów Transalpina GTX – Custom Fit IMS, po prawej omawianych butów Montera Low GTX Custom Fit

Nowatorska zelówka – od producenta opon?
Przyznam że zanim trafiły do mnie buty AKU Montera Low GTX nie przyglądałem się specjalnie ich
zelówką... dość naiwnie zakładałem że jak to AKU to podeszwa obecna w większości znanych marek,
tudzież Vibram®... jakież było moje zaskoczenie gdy po wyjęciu z pudełka butów na obcasie po stronie

z całą pewnością nigdy
wcześniej nie spotkałem się z zelówką tej marki, znanej przecież wszystkim z produkcji zaawansowanych
i uznawanych za jedne z najlepszych opon, szczególnie w butach górskich. Trzeba przyznać że
rzeczywiście marka AKU odważnie podeszła do wprowadzanych zmian w nowej linii obuwia, wszak sama
obecność nazwy Vibram® nadawała butom wyższy status, a tu nagle zwrot ku co prawda znanej i cenionej
marce, lecz nijak nie kojarzonej z produktami outdoorowymi...
zewnętrznej dostrzegłem znanego „ludzika z opon” i nazwę marki Michelin®...

Zdumiewające połączenie... znana z produkcji opon firma Michelin w obuwiu outdoorowym, marka AKU rzeczywiście postawiła na odważne nowości w linii Multiterrain,
implementując w modelu Montera Low GTX zelówkę Michelin Pulsar

Po zastanowieniu uznałem jednak to za dobrą monetę, wręcz ucieszyła mnie ta zmiana, gdyż w przypadku
zelówki Vibram® z góry można wiele rzeczy zakładać (choć czasem zdarzają się i rozczarowania...), a tu
miałem przed sobą nowe niepoznane wyzwanie do przetestowania. Zdarza się czasem że mniej oczywiste
od zelówek Vibram® modele na przykład producenckie zelówki z gumy węglowej sprawują się równie
znakomicie, stąd postanowiłem zastosowanym w butach AKU Montera Low GTX zelówką marki Michelin®
model Pulsar dać szansę na obronę stosując wobec nich czystą kartę – „Tabula Rasa”, którą mogły zapisać
pozytywnymi, lub negatywnymi ocenami, o tym jak w praktyce sprawdziły się te zelówki więcej będzie w
kolejnej części poświęconej testom praktycznym.
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Podeszwa marki Michelin model Pulsar jest inspirowana bieżnikiem opon rowerów górskich, posiada budowę strefową, oraz samoczyszczący się bieżnik

Sam profil zelówki Michelin® Pulsar również jest dość nietypowy, odbiegający od tych znanych z
zelówek górskich marki Vibram®, posiada on szereg profilowanych wypustek o różnym zagęszczeniu, tak
by w rejonach o większym nacisku było ich więcej, oraz mniej w obszarach o nacisku mniejszym. Bieżnik
został tak zaprojektowany by wykazywał cechy samoczyszczące, co faktycznie zostało potwierdzone w
testach, oraz by zapobiegał uślizgom zarówno bocznym przednim jak i tylnym. Według informacji
prasowej ze strony AKU, zelówka Michelin® Pulsar została zainspirowana oponami rowerów górskich i
faktycznie można się doszukać pewnych analogii w budowie bieżnika.

Zelówka cechuje się średnią twardością doskonale sprawującą się na zróżnicowanym podłożu, przy czym
według mojej oceny najlepiej w terenie górskim, na kamienistym, lub mieszanym szlaku, nieco słabiej na
bruku, czy asfalcie, gdzie wydają się one mimo wszystko zbyt twarde, jest to jednak skutek kompromisu
pomiędzy zakładanym szerokim wachlarzem zastosowań.
Wodoodporność czyli membrana GORE-TEX® Performance Comfort
Jak już wiemy omawiane buty AKU Montera Low GTX posiadają zaawansowaną, hybrydową cholewkę,

stanowiącą
najważniejsza linię ochrony przed wodą. Membrana GORE-TEX® umożliwia swobodny jednokierunkowy
(z wnętrza butów) przepływ pary wodnej, równocześnie stanowiąc nieprzepuszczalną barierę dla wody od
strony zewnętrznej buta. Całości systemu dopełniają podklejane szwy, oraz unikatowa technologia
wyposażoną w równie zaawansowaną membranę GORE-TEX® Performance Comfort,

laminowanego łącznia membrany GORE-TEX® Performance Comfort z tkaninami poszycia ściółki
wewnętrznej i poszycia zewnętrznego buta.

zdjęcia od lewej: w modelu Montera Low GTX zastosowano zaawansowaną, znaną z innych butów tego producenta membranę GORE-TEX® Performance Comfort, zapewniającą wraz z
impregnacją wysoką wodoodporność, oraz niezrównaną oddychalność, producent zastawał również podklejane szwy, oraz wszystkie newralgiczne połączenia, widać to choćby pod
wkładką gdzie brzegi wkładki wewnętrznej podklejono taśmą sylikonową / Wkładka butów Montera Low GTX posiada głęboki profil obejmujący piętę, dopasowując się do
indywidualnego kształtu stopy

Jak bardzo producent pozostał tu skrupulatny, nie szukając kompromisów, niech zaświadczy fakt że tą
samą membraną GORE-TEX® Performance Comfort znajdziemy również w pełno górskim obuwiu AKU,
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jak choćby testowanym przeze mnie modelu AKU Transalpina GTX, które przecież z założenia mają
służyć w o wiele bardziej wymagających zadaniach .

Membrana GORE-TEX® jest obecnie jedną z
najskuteczniejszych i bardzo cenionych, spotykamy ją w szerokim wachlarzu odzieży dedykowanej do
sprostania skrajnym warunkom pogodowym, w tym w szczególności właśnie w odzieży i obuwiu górskim.
W istocie jak pokazały testy terenowe membrana wraz z zastosowaną impregnacją zewnętrznych tkanin
cholewki sprawdza się wyśmienicie, zapewniając równocześnie wysoki komfort termiczny w bardzo
zróżnicowanym zakresie temperatur, jak i wysoką odporność na działanie wody. Warto również pamiętać o
tym że w przeciwieństwie do wielu tańszych membran GORE-TEX® nie podlega szybkiemu procesowi
starzenia, nie łuszczy się i nie traci swych cech użytkowych, co przekłada się na długie i komfortowe
użytkowanie butów i odzieży w nią wyposażonych.

Koniec teorii czyli zaczynamy testy terenowe...

Zapewne wielu z Was będzie zadowolonych że oto kończy się nieco przydługa, ale mam nadzieję
szczegółowo omawiająca tak zaawansowane przecież buty jakimi są AKU Montera Low GTX od strony
technicznej i że przechodzimy do części skupiającej się na faktycznych wynikach uzyskanych w toku
testów terenowych. Zważywszy na dedykowany szeroki wachlarz typów aktywności buty Montera Low
GTX testowałem w zróżnicowanych warunkach, od codziennego miejskiego tuptania, przez wypady
terenowe po okolicznych łąkach i bezdrożach podczas foto-wypadów, po chyba najbardziej miarodajny
test w warunkach górskich, o którym to właśnie nieco więcej.
Wspomniany chrzest górski buty AKU Montera Low GTX odbyły w na szlakach Beskidu Małego, w
skrajnie wymagających dla oddychalności buta warunkach, tudzież przy zakresie temperatur

Tu sytuacja wymusza abym znów przypomniał czytelnikom jak bardzo
słabą wydajność termiczną sam posiadam (przydałby się taka organiczna membrana GORE-TEX®) co
przekłada się bezpośrednio na fakt że należę do ludzi bardzo szybko się przegrzewających i niemiłosiernie
pocących. W praktyce było to już niejednokrotnie sporym wyzwaniem dla różnego typu odzieży, w tym
butów, podczas minionych lat testów gdzie nie jeden model poległ z kretesem.
wąchającym się od 26 do 31℃.

Beskid Mały pomimo swej łagodnej w domyśle nazwy, potrafi nieźle dać we znaki, jego cechą charakterystyczną są ostre podejścia od początku szlaku, tu na starcie podczas
pierwszego wspólnego wypadu górskiego w butach AKU Montera Low GTX, po lewej tuż po starcie z Wilkowic w kierunku Studenckiej Chatki pod Rogaczem, po prawej godzinę
potem, około 300m od chatki...

Wróćmy jednak do naszych butów, tego czerwcowego, wyjątkowo gorącego dnia, wybrałem się na
malowniczy szlak prowadzący z Wilkowic, obok Studenckiej Chatki pod Rogaczem, dalej przez sam
Rogacz, na Magurkę Wilkowicką, by stamtąd zejść już poza szlakami przez szczyt Sokołówki na Przełęcz
Przegibek i dalej do Straconki Leśniczówka. Typowo dla Beskidu Małego, co zapewne potwierdzą ci
którzy jego szlaki już poznali, ścieżka tuż po rozpoczęciu staje ostro dęba, na dzień dobry mordując
człowieka.
Nie inaczej jest i w przypadku wspomnianego szlaku, który tuż po starcie z Wilkowic ostro pnie się do
góry, dodając do tego wysokie temperatury, były to wręcz wymarzone warunki testowe dla
paroprzepuszczalności cholewki butów Montera Low GTX . Mijały kolejne minuty mozolnego zdobywania
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wysokości, pot dawno przemoczył moją bandamkę, notabene noszoną właśnie po to by nie zalewał mi on
oczu, a buty zdawały nic sobie nie robić z panującego żaru, pozostając wewnątrz suche i wciąż
zapewniając bardzo wysoki komfort termiczny.

Pomimo początkowych obaw dotyczących skuteczności zastosowanej w butach Montera Low GTX zelówki Michelin® Pulsar szybko okazało się że sprawuje się ona znakomicie,
szczególnie w terenie górskim, zapewniając trzymanie na zróżnicowanej nawierzchni i dobrze chroniąc przed uślizgami / pierwszy testowy wypad w butach AKU Montera Low GTX
odbył się w iście piekielnych temperaturach przekraczających 30℃ co stwarzało dogodne warunki do realnej oceny zdolności do paroprzepuszczalności membrany GORE-TEX®
Performance Comfort

Tu na wyróżnienie też zasługuje ogólny komfort modelu, w istocie deklaracje producenta dotyczące
wygody zastosowanych ku temu rozwiązań w tym nowatorskiej technologii kopyta szewskiego ELICA,
RELAXED FIT, oraz wkładka Custom Fit, nie są tylko pustym hasłem reklamowy, lecz realnie przekładają

Pomimo długiego podchodzenia, jak i potem podczas powrotu, ostrego
schodzenia w dół po głazach i kamieniach, stopa była doskonale zabezpieczona przed uderzeniami o grunt.
But podczas marszu lekko sprężynując tłumił uderzenia, odciążając staw skokowy. Na duży plus należy
się na wygodę użytkowania.

też zaliczyć prócz wygody, stabilizację stopy, która nie ma tendencji do przemieszczenia wewnątrz buta,
jak i niską wagę modelu Montera Low GTX.

Ostatnie metry przed widoczną po prawej Studencką Chatką pod Rogaczem

Uporawszy się w końcu z ponad godzinnym podejściem, dotarłszy do Studenckiej Chatki pod Rogaczem,
tak bardzo nie mogłem uwierzyć w tak znakomitą wydajność membrany GORE-TEX® Performance
Comfort, choć mogło to nieco wyglądać dziwnie, zdjąłem buty i uważnie oglądnąłem ich wnętrze, jak i
skarpety, przy okazji wykonując kilka zdjęć „portretowych” butom AKU Montera Low GTX. Czynność tą
powtarzałem następnie jeszcze kilkukrotnie, z foto-korzyścią dla butów, za każdym razem utwierdzając się
w wysokiej skuteczności systemu termicznego omawianych butów. Łącznie tego dnia na szlaku buty
spędziły około dziewięciu godzin, co nie wynikało tyle z mojego opieszałego tempa, co raczej z
fotograficznego zacięcia.
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Studencka Chatka pod Rogaczem – zdjęcie „portretowe” butów AKU Montera Low GTX

Studencka Chatka pod Rogaczem, po lewej widoki na pasmo Klimczoka, Magury i Skrzycznego, po prawej zadowolony z naprawdę wysokiego komfortu butów Montera Low GTX

Podążając szlakiem, jak i poza nim, gdy poszukiwałem ciekawszych ujęć, z premedytacją kilkukrotnie
brodziłem w błotku, jak i strumykach, również i tu buty zachowały się znakomicie, nie przepuszczając do

Przy okazji uzyskałem potwierdzenie obecności impregnacji cholewki, o której sam
producent nie podaje jednak żadnych informacji, woda na powierzchni skóry pięknie się perliła, szybko
spływając i nie wsiąkając do wnętrza poszycia.
ich wnętrza wilgoci.

zdjęcia od lewej: ...w drodze – wiosenna zieleń, ta pierwsza, tak żywa i soczysta nieustannie mnie zachwyca / Rogacz 828m n.p.m.

Podczas wieczornego powrotu, tuż przed zachodem słońca gdy rosa zaczyna opadać na trawy, a tamtego
gorącego i parnego dnia warunki temu sprzyjały szczególnie, dość intensywnie dreptałem poza szlakiem
po mokrych trawach, sprawdzając już nie tyle skuteczność ochrony oferowanej przez membranę i
impregnację, co zelówki. Oczywistością jest że właśnie na mokrej trawie najłatwiej bowiem o uślizgi,
pomimo tego działania, przyznaję że zelówki Michelin® Pulsar sprawdzały się znakomicie, zapewniając
stabilność i ochronę przed uślizgami zarówno bocznymi, przednimi i tylnymi. Opinię tą potwierdzał
również globalnie przebieg wszystkich testów w zróżnicowanych warunkach, od głazów, przez kamienie,
15
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po polne drogi i asfalt.

Kolejna foto-sesja butów Montera Low GTX – podczas postojów kilkukrotnie ściągałem buty pilnie przyglądając się stanowi ich wnętrza, z niemałym zdziwieniem stwierdziłem że
membrana GORE-TEX® Performance Comfort sprawdzała się wyśmienicie, pomimo panującego upału, oraz mojej wrodzonej tendencji do przegrzewania, odprowadzania dużych ilości
potu z ich wnętrza nie było dla nich wyzwaniem...

W drodze po lewej prywatna chata z punktem gastronomicznym pod Magurką Wilkowicką, po prawej jej szczyt i schronisko PTTK

Test w Beskidzie Małym, nie był jak już wspominałem jedynym podczas których mogłem wyrobić sobie
zdanie na temat butów AKU Montera Low GTX, było to też kilka wypadów do miasta po sprawunki,
wypadów z aparatem na pola i łąki, w każdym z tych zastosowań buty sprawdzały się znakomicie.

Bo w górach mieszka moje serce, tam dusza ma jest wolna... po lewej widok z Magurki Wilkowickiej na kotlinę Żywiecką, oraz szczyty Beskidu Śląskiego i Żywieckiego, po prawej
autor na platformie startowej nartostrady na Magurce Wilkowickiej
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Rozpoczynając zejście z Magurki Wilkowickiej – widoki na szczyty Beskid Małego, w tym dominujący charakterystyczny Żar, po lewej widać również Międzybrodzie Bielskie

Podsumowanie...
Pomimo moich usilnych starań by znaleźć jakąkolwiek wadę butów AKU Montera Low GTX działania te

Jedyną rzeczą do której mógłbym mieć nie tyle uwagi, co zastrzeżenia
użytkowe jest fakt że w przypadku osób o wysokim podbiciu jak ja, początkowe wrażenia mogą być nieco
niepokojące, co jednak wynika z faktu zastosowanych w modelu technologii, buty trzeba po prostu
rozchodzić i pozwolić im się dopasować do kształtu naszych stóp , gdy to już nastąpi komfort przez nie
oferowany, w tym bardzo dobra paroprzepuszczalność, wygoda, ochrona palców, oraz stabilizacja stopy,
jest na naprawdę bardzo wysokim poziomie, a ich potencjalne szerokie spektrum zastosowań sprawia że
będą one naszymi towarzyszami w większości z typów aktywności.
spełzły ku mojej radości na niczym.

zdjęcia od lewej: rozstaje szlaków pod Magurką Wilkowicką / po prawej dzikie przejście poza szlakiem w stronę szczytu Sokołówki

Jeśli do tych zalet dodać wykonanie z najwyżej jakości materiałów, obecność tak znakomitej membrany
jak GORE-TEX® Performance Comfort, zastosowanie bardzo skutecznej technologii kopyta szewskiego
ELICA, systemu RELAXED FIT, oraz wkładki Custom Fit, uzyskujemy naprawdę udany produkt cechujący
się również nowoczesnym, sportowym, acz zrównoważonym designem. Jeśli więc poszukujecie butów na
lata, które nie zawiodą was w zróżnicowanych warunkach, oraz typie zadań, serdecznie polecam buty
AKU Montera Low GTX.
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zdjęcia od lewej: widok na Beskid Mały z rejonu Sokołówki / ...bo tam – w górach zawsze radość noszę w sercu, tu podczas ostatniego odcinka szlaku – zejścia z Przełęczy Przegibek
do Straconki Leśniczówka

Zalety:

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

niska waga
bardzo wysoki komfort użytkowania
ochrona palców przed uderzeniami kamieni
stabilizacja stopy wewnątrz buta
bardzo dobra przyczepność zelówki na zróżnicowanym podłożu
doskonała termoregulacja
skuteczny transport wilgoci z wnętrza buta
wodoodporność
trwałość i staranne wykonanie
zaawansowane technologię
indywidualne dopasowanie do kształtu stopy (wymagające rozchodzenia butów)
atrakcyjny wygląd łączący klasyczne wzornictwo z nowoczesnym sportowym zacięciem
wysokiej jakości materiały
skuteczne tłumienie uderzeń stóp o grunt

Wady:

•

nie stwierdzono

Uwagi:

•

możliwy ucisk wierzchniej części stopy dla osób z wysokim podbiciem przed dopasowaniem się
buta

Technologie:
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Testy terenowe butów AKU Montera Low GTX upewniły mnie o ich wysokiej jakości, doskonałe paroprzepuszczalności, wodoodporności,
oraz udanym systemie sznurowanie i zelówce – jeśli poszukujecie niskich, wszechstronnych butów polecam model Montera Low GTX

Przydatne linki:
•
•
•
•
•
•
•
•

strona sklepu AKU z butami Montera Low GTX (anglojęzyczna): https://www.aku.it/en/product/catalogo_en/multiterrain/montera-lowgtx-beige_en.html
oficjalna strona firmy AKU (anglojęzyczna): http://www.aku.it/en
więcej o podeszwie Miechelin Pulsar: http://www.alpinsklep.pl/Michelin-Pulsar-cinfo-pol-628.html
opis technologii AKU INJection Lasting (INJ): http://www.alpinsklep.pl/Aku-INJection-Lasting-cinfo-pol-68.html
opis typów kopyt szewskich stosowanych przez AKU: http://www.alpinsklep.pl/Aku-kopyta-szewskie-cinfo-pol-629.html
strona producenta membrany GORE-TEX®: https://www.gore-tex.pl/
opis budowy i działania membran GORE-TEX®: http://www.alpinsklep.pl/Technologia-GORE-TEX-cinfo-pol-49.html
firma RAVEN – wyłączony przedstawiciel firmy AKU na Polskę: http://outdoor.ravenco.eu/o-firmie/

Opracowania powiązane / podobne w dziale SPRZĘT:
•
•

buty AKU Transalpina GTX
buty AKU Bellamont FG MID GTX

Do testów dostarczyła firma:

Raven

www.ravenco.eu
autor serdecznie dziękuję za udostępnienie
do testów butów AKU model Montera Low GTX
Tekst, opracowanie i zdjęcia z wyłączeniem wariantów kolorystycznych butów
AKU Montera Low GTX pobranych ze strony producenta marki AKU (http://www.aku.it/en):

Sebastian Nikiel
29.06.2017

www.zyciepisanegorami.pl
e-mail:

s.nikiel.mojegory@gmail.com
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